
  منهجية تدريس الرياضيات

درس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية إلى أربعة مراحل أساسية: مرحلة البناء ،مرحلة  ينقسم
 .الترييض،مرحلة التقويم ثم مرحلة الدعم

 :مرحلة البناء
في صورة وضعية مسألة  تتميز هذه المرحلة بتقديم وضعية يواجه فيها المتعلمون مشكلة مصاغة

 معا ها بلغة مكتوبة أو صورة أو رمز أو همامحفزة معبر عم
فردي أو ثنائي  تشرح الوضعية للمتعلمين للتعرف على ماهو مطلوب منهم ثم ينتقلون (إما بشكل

 بطرقهم و أساليبهم الخاصة او رباعي..)و في مدة زمنية معقولة إلى البحث عن حل لها
الذي يتم من خالل  لمهارة المطلوبة)وو الهدف من هذه المرحلة هو بناء المفهوم الرياضي (أو ا

تنظيمها و تصحيحه من خالل نقاش و  مختلف الحلول التي يتوصل إليها المتعلمون، و التي يتم
 : شكل خالصة قد تكون حوار جماعي بين المعلم و تالمذته يقد في

  تعبيرا
  أو صيغة
  أو قاعدة

 . وذلك باالنتقال مما هو تلقائي إلى ما هو معقلن

 :ة الترييضمرحل
مباشر للمعرفة الجديدة نم  تعتبر هذه المرحلة مرحلة أساسية لكونها تعد بمثابة استثمار و تطبيق

المقدمة في هذه المرحلة أنشطة مختلفة ومتدرجة  بناؤها في المرحلة السابقة، و تكتسي الوضعية
 .بتوظيف األدوات المفهومية المكتسبة في إطار نموذج البناء في الصعوبة يسمح للمتعلمين

 :مرحلة التقويم
الدرس،ومن حصيلة  يضبط المعلم في هذه المرحلة مدى تحقيق األهداف و الكفايات المتوخاة من

التقويم مجموعة من الوضعيات(تمارين أو  مكتسبات المتعلمين في المرحلتين السابقتين،وأداة هذا
 ختلف المعارف المكتسبةمسائل) تغطي م

تشخيصية(إذ يتم تحديد الخطأ  و تعتبر مرحلة التقويم بهذا التصور تقويما إجماليا جزئيا ووظيفته
 (بنتائجه في مرحلة الدعم أو نوع الصعوبة)و امتداداته تموينية (إذ يؤخذ

 :مرحلة الدعم
في مجاالت أخرى،و  هاتعتبر هذه المرحلة مرحلة تثبيت و تركيز لمكتسبات المتعلمين وإغناؤ

الثغرات التي أبانت عنها مرحلة  تتكون هذه المرحلة من وضعيات تعالج األخطاء و الصعوبات و
 التقويم لدى المتعلمين

تستجيب لخصوصيات  وجدير بالذكر بأن األنشطة و التمارين المبرمجة في هذه المرحلة يجب أن
 المتعلمين في درجة تعلمهم ية بينكل فئة من المتعلمين مراعاة لطبيعة الفروق الفرد

الزمنية األربعة (التي مدة كل  وبناء على ما سبق فإن المراحل السابقة الذكر ال تخضع للحصص
 . التي تفرضها كل مرحلة دقيقة)و إنما لنوعية الممارسات 30واحدة منها 


